
เบาใจเรื่อง “มะเร็ง”
ให้ซมโปะช่วยดูแล

ซือ้ไวกจ็า่ยเบีย้ถูก เบีย้คงทีต่ลอดชวีติ
ตรวจพบ จา่ยทนัทีเตม็ทุนประกัน 100 %
เบีย้เริม่ตน้เพยีงวนัละ 3 บาท

ประกันมะเร็ง ซีไอเอ็มบี ไทย แคนเซอร์ แคร์

Your Well-being

(1) คํานวณจากเบ้ียประกันภัยรายปี แผน 1 เพศชาย/หญิง อาย ุ1 ปี - 34 ปี

(1)

1163BACAA5



ผลประโยชนแ์ละความคุม้ครอง

รายละเอียดความคุม้ครอง แผนที ่1 แผนที ่2 แผนที ่3

กรณีตรวจพบโรคมะเรง็ ก่อนระยะลกุลาม 
หรือลุกลาม (ไมร่วมมะเรง็ผวิหนัง)

กรณีตรวจพบโรคมะเรง็ผวิหนัง

100,000 200,000 500,000

10,000 20,000 50,000

100,000 100,000 300,000

- - 10,000

- - 500/ครัง้

กรณีการตรวจวนิจิฉยัซํา้ (Second Opinion) (2)

คา่รักษาพยาบาล สาํหรบั การทาํเคมีบําบดั/รังสรัีกษา/
การผ่าตดั    จา่ยตามจรงิ สงูสดุต่อครัง้ไมเ่กิน(1)

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางต่อครัง้ (สงูสุด 10 ครัง้) (3)

• คา่สินไหมทดแทนจา่ยเต็มทนุเอาประกนัภยั (100%) 
   เมือ่ผูเ้อาประกันภัยได้รบัการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครัง้แรกว่าเป็นโรคมะเรง็ทุกชนดิ ทกุระยะ ในระหว่างระยะ
   เวลาคุม้ครอง (ขยายความคุม้ครองมะเรง็ผวิหนงั)
• ผูเ้อาประกนัภัยสามารถเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนได้ 
   เมือ่โรคมะเรง็ทีต่รวจพบนัน้เกดิขึน้หลงัจากพ้นกาํหนดระยะเวลารอคอย 90 วนันับจากวนัทีก่รมธรรม์
   เร่ิมมผีลบงัคบัครัง้แรก

ระยะเวลาทีไ่มคุ่ม้ครอง (Waiting Period) สาํหรบัการตรวจพบโรคมะเรง็ทกุชนดิ (รวมทัง้มะเรง็ผวิหนงั) 
กอ่นระยะลกุลาม หรอืลกุลาม ในระยะเวลา 90 วัน นบัตัง้แตว่นัทีเ่ริม่มีผลคุม้ครอง หรอืวันเริม่มีผลคุม้ครอง
ตามการตอ่อายกุรมธรรมค์รัง้สดุทา้ยแลว้แตก่รณใีดจะเกดิขึน้หลงัสดุ  อน่ึงบริษทัฯ ไม่คุม้ครองสาํหรบัการ
ตรวจพบโรคมะเรง็ทกุชนดิ ทกุระยะทีเ่กดิขึน้ภายในระยะเวลา 2 ปี สําหรบัผูเ้อาประกนัภัยท่ีมีอาการหรอืโรคเป็น
มากอ่นหรอืกาํลงัอยู่ระหว่างการรกัษา ดงัตอ่ไปนี ้ไวรสัตบัอักเสบชนดิ B และ C (ทัง้ชนิดทีเ่ป็นพาหะหรอืไมเ่ป็น
พาหะ) โรคตบัแขง็ โรคตบัอกัเสบเรือ้รงั โรคพิษสรุาเรือ้รงั • โรคปอดอกัเสบเรือ้รงั โรคถงุลมโป่งพองในปอด 
โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั • โรคลาํไสใ้หญอ่กัเสบเรือ้รงั • โรคปากมดลกูอกัเสบเรือ้รงั หรอืชอ่งคลอดอกัเสบเรือ้รงั 
• โรคมะเร็งทีเ่กดิกบัอวยัวะท่ีเคยเป็นเนือ้งอก กอ้นเนือ้ ตุม่เนือ้ หรอืซีสต ์ทีย่งัไมไ่ด้รับการผ่าตดั หรอืไดร้บัการ
รกัษาโดยการผา่ตดัแลว้ แตน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนทีก่รมธรรมป์ระกนัภัยนีเ้ริม่ต้นมีผลบังคบัเป็นครัง้แรก   
 
(1) ค่ารกัษาพยาบาล สําหรบั การทาํเคมีบําบัด/รังสรีกัษา/การผ่าตดั ในระหวา่งท่ีกรมธรรม์ประกนัภยันีม้ผีลบังคบั ภายหลงัจากทีผู้่เอาประกนัภยัไดร้บัการ
วนิจิฉยัจากแพทยเ์ป็นครัง้แรกวา่เป็นโรคมะเรง็และได้รบัความคุ้มครองภายใตก้รมธรรม์ประกนัภยันี ้และต้องเขา้รบัการรกัษาโรคมะเร็งดงักลา่ว โดยการทํา
เคมีบาํบัด (Chemotherapy) และ/หรอืรงัสีรกัษา (Radiation Therapy) และ/หรือการผา่ตัด ซึง่เกดิขึน้ภายใน 365 วันหลงัจากวันทีไ่ดร้บัการวนิจิฉัยว่า
เป็นโรคมะเรง็ครัง้แรก
(2) ในระหวา่งทีก่รมธรรมป์ระกนัภยันีม้ผีลบังคบั หากภายหลังจากทีผู้่เอาประกนัภัยไดร้บัการวนิจิฉยัจากแพทย์เป็นครัง้แรกวา่เป็นโรคมะเร็งและได้รบัความ
คุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกันภยันี ้และผู้เอาประกนัภัยตอ้งการเขา้รบัการตรวจเป็นครัง้ทีส่องจากแพทยท์า่นอืน่เพือ่ยนืยันผลการวนิจิฉยั หรอืเพ่ือรบั
คาํปรึกษาในการวางแผนการรักษาซึง่ตอ้งเกิดขึน้ภายในระยะ 180 วนั หลงัจากวันทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัวา่เป็นโรคมะเร็งครัง้แรก
(3) ในระหวา่งทีก่รมธรรมป์ระกนัภยันีม้ผีลบังคบั ถ้าการเจบ็ป่วยดว้ยโรคมะเรง็ทีไ่ดร้บัความคุม้ครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี ้และทําใหผู้เ้อาประกันภัย
ตอ้งเดนิทางเพ่ือเขา้รบัการรกัษาหรอืพบแพทย์เพือ่ตรวจวนิิจฉยัตามอาการในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม บริษทัฯ จะจ่ายคา่ใชจ้า่ยในการเดนิ
ทางสาํหรบั "การไปและกลบัรวมกนัในแตล่ะคร้ัง ตามทีร่ะบุไวใ้นตารางกรมธรรม์ประกันภัย"



คณุสมบัตขิองผูข้อเอาประกนัภยั
• ผูที้มี่สญัชาติไทยเทา่นัน้
• อายตัุง้แต่ 1 ปี - 60 ปี 
   ตอ่อายจุนถึง 99 ปี
• ไมไ่ดป้ระกอบอาชพีเป็นพนักงาน
   ทีท่าํงานในโรงงาน ดังตอ่ไปนี ้โรงงานผลิตแบตเตอรี ่
   โรงงานผลิตถ่านไฟฉาย เหมอืงนกิเกลิ โรงงานไฟฟ้านิวเคลยีร ์
   โรงงานทีใ่ชก้มัมันตภาพรังสใีนการผลติ โรงงานปิโตรเลยีม 
   งานทีเ่กีย่วกบัฝุ่ นละอองจากถ่านหนิและนํา้มนั
   ฝุ่ นแรใ่ยหนิ (Asbestos)
• สงวนสทิธิซ์ือ้ไดส้งูสุดไมเ่กนิ 2 ฉบบัตอ่คน 
  (หากซื้อมากกว่า 2 ฉบับ บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองในฉบับที่เกิน
  ซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง แต่บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกนัภัยสาํหรบั
  แผนประกันภยัทีไ่มคุ้่มครองนัน้ใหทั้ง้หมดเตม็จํานวน)
• กรณีซือ้แล้วแต่ผดิคุณสมบตัขิอง
   ผูเ้อาประกนัภยั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
   ยกเลิกกรมธรรม์ฯ พร้อมคืนค่าเบ้ียประกันภัย
   ท่ีรับชําระไว้เต็มจํานวนให้แก่ผู้เอาประกันภยั
• วธิกีารรบัประกนัภยั : ตอบคาํถามสุขภาพ
   อยา่งง่าย (SIO)

สมัครง่าย...

ดูแลทุกขั ้นตอน

ไม่ต้อง
ตรวจสุขภาพ

เบี้ยประกันคงที่ เริ่มซื้อไวก็จ่ายเบี้ยถูก
ไม่ปรับค่าเบี้ยตามอายุ

จ่ายค่ารักษาพยาบาล เคมีบำบัด 
การฉายแสง การผ่าตัด 
สูงสุด 300,000 บาท

(1) ความคุ้มครองสำหรับแผน 3  

มะเร็งทุกชนิด

คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด
ทุกระยะ ที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก

คุ้มครอง
มะเร็งผิวหนัง

คุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งสูงสุด
500,000 บาท (1)

(1)



หมายเหตุ
1. แผนประกันโรคมะเรง็ ซไีอเอม็บ ีไทย แคนเซอร ์แคร์ เป็นชือ่ทางการตลาด สว่นในกรมธรรมจ์ะเป็นช่ือแบบประกนั 
    "ประกนัภัยโรคมะเรง็"
2. แผนประกันโรคมะเรง็ ซไีอเอม็บ ีไทย แคนเซอร ์แคร์ เป็นผลิตภณัฑป์ระกนัภยัมิใช่ผลิตภณัฑเ์งนิฝาก  
3. การนาํสง่เบีย้ประกันภยัเป็นหนา้ทีข่องผู้เอาประกนัภยั การทีน่ายหนา้ประกนัวนิาศภัยเกบ็เบีย้ประกนัภยัเป็นการให้บริการ
    เทา่นัน้ โดยศึกษาขอ้มูลเพิม่เตมิได้จากคู่มอืผูเ้อาประกนัภัย
4. การรบัประกนัภยัขึน้อยูก่บัเงือ่นไข และกฏเกณฑ์การพจิารณารับประกันภยัของบริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จาํกัด   
    (มหาชน) “(บรษิทัฯ)”
5. วิธกีารชําระเบีย้สําหรบัการสมคัรทาํประกนัภยัใหม่และปีตอ่อายุ ดังนี ้เงินสด เช็ค หักผา่นบัญชธีนาคาร บตัรเครดติ
6. ผูเ้อาประกนัภยัสามารถนาํเบีย้ประกันภยัสุขภาพตามทีจ่า่ยจริง แตไ่มเ่กนิ 15,000 บาท ทัง้น้ีเม่ือรวมกบัเบีย้ประกันชีวติทุก
    กรมธรรม์มาใชส้ทิธลิดหยอ่นภาษีสูงสุดไมเ่กนิปีละ 100,000 บาท โดยเป็นไปตามกฎเกณฑข์องกรมสรรพากร (ตามประกาศ
    อธิบดกีรมสรรพากรเกีย่วกบัภาษีเงินได้ฉบบัที ่315) 
7. ระยะเวลาเอาประกนัภยั 1 ปี โดยสามารถตอ่อายุกรมธรรมต์ามเง่ือนไขในสญัญา
8. ขอ้มลูในเอกสารนีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้เพือ่ประกอบการขายเทา่นัน้ ลูกค้าควรศกึษาข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองความคุ้มครอง 
    ขอ้กาํหนด เงือ่นไข ข้อยกเวน้ และผลประโยชนจ์ากกรมธรรมป์ระกนัภยั 
9. ลกูคา้ควรทาํความเขา้ใจในเงือ่นไขและความคุ้มครองของแบบประกนัภัยกอ่นตดัสินใจสมัครทําประกันภัย 
10. ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) ในฐานะนายหนา้ประกนัวินาศภยั เป็นผูน้าํเสนอผลติภณัฑด์า้นประกนัวินาศภยั 
      และอาํนวยความสะดวกในการชําระเบ้ียประกันภยัเทา่นัน้ โดย บมจ. ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) ในฐานะผูร้บัประกันภัย 
      เป็นผูร้บัผดิชอบในเงือ่นไขความคุ้มครอง และสทิธปิระโยชน์ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม์ประกนัภยั 
11. หากมปัีญหา หรอืขอ้สงสยัใดๆ สามารถตดิตอ่ บรษัิท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
      ศนูยล์กูคา้สมัพนัธ์  02-119-3000 (จันทร ์- ศกุร์ เวลา 08:30 - 17:00 น.)
12. ชอ่งทางการตดิตอ่ธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย จาํกัด (มหาชน) ทกุสาขา 
      CIMB Thai Care Center  02 626 7777 
      CIMB Thai Website (www.cimbthai.com)

ขอ้ยกเว้นความคุ้มครอง   
ขอ้ยกเวน้นีเ้ป็นเพยีงขอ้มลูบางสว่นของข้อยกเว้นทัง้หมดเทา่นัน้ ผู้ขอเอาประกันภัยควรศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิและตรวจสอบขอ้
ยกเวน้จากกรมธรรม ์
    - การไม่เปิดเผยความจริง หรอืแถลงความเทจ็ในใบคาํขอเอาประกนัอาจเป็นสาเหตุใหบ้ริษัทฯ ปฏิเสธการจา่ยสนิไหมทดแทนได ้
    - สภาพทีเ่ป็นมากอ่นการเอาประกนัภยั (Pre-existing Condition)      
    - โรคทีเ่กิดจากอาการของการตดิเช้ือ HIV หรือภาวะของโรคเอดส ์(AIDS)
    - การแผข่องรงัสหีรอืแพรก่มัมันตภาพรงัสจีากเชือ้เพลิงนวิเคลียรห์รอืกากนิวเคลยีร์
    - การระเบิดของกมัมนัตภาพรงัส ีหรอืสว่นประกอบของนวิเคลียร์

รบัประกนัภยัโดย
บรษิทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
โทร. 02-119-3000 (วันจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.)


